


 

 

 

 

 

 



 މުޤައްދިމާ  1ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ 

 

1 

 މުޤައްދިމާ 
 

 .أمجعني وصحبه آهل وىلع اهلل رسول ىلع والسالم والصالة هلل احلمد

ިޤުރުއާނާއިިިކީރިތިިިއެއްޗެކެވެ.ިކަންދ ިޝައުޤުވެރިިނުހަނުިިއެއަށްިމީސްތަކުންިވާހަކަތަކަކީިޢިބްރަތްތެރިި

ިއަދިިިވާރިދުވެފައިވެއެވެ.ިވާހަކަތަކެއްިގިނަިނުހަނުިސުންނަތުގައިވެސްިގެوسلم عليه اهلل صىلިރަސޫލާ

ިފޮތްތައްިިއެކުލަވާލެއްވުމަށްފަހުިިއްިވާހަކަތަިިޢިބްރަތްތެރިިންމުންވެސްޢާިޢިލްމުވެރިންނާއިިިދީނުގެ
ިލިޔުއްވާފައިވެއެވެ.

ިވާހަކަިިޢިބްރަތްތެރިިިމިފަދަިބަހުންިދިވެހިިިމަޞްދަރުތަކުންނަގާިއެކިިމިމަސައްކަތަކީިިމިގޮތުން
ިމަސައްކަތެކެވެ.ިފެށިފައިވާިހުށަހަށާދިނުމަށް

ިހިނގުމުގެިިމަގުންިިރުއްސަވާިިއެއިލާހުިި،ބަރަކާތްލައްވާިތައާލާިިهللاިމަސައްކަތުގައިިިޅަމެންގެިއަިިދުޢާއަކީި
ިދެއްވުމެވެ.ިތަވްފީޤުިހެޔޮ

 

ިލިޔުންތެރިޔާއެވެ.ިލިޔުއްވިިިއެވާހަކަިޒިންމާވާނީިވާހަކަތަކަށްިހިމެނިފައިވާިިމިފޮތުގައިިނޯޓް:

ި

ި

ިސިނާންިިމުޙައްމަދުިިއައްޝައިޚުި

ި)އެޑިޓަރ(
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 ޤަތުލުކުރިމީހާ  މީހުން ސަތޭކަ
ިهللاލިޔުއްވީ:ިއަލްއުޚްތުިއުންމުިޢަބްދިި

ި

ިބުންި ިމާލިކު ިބުން ިސަޢުދު ިސަޢީދު ިއަބޫ ިރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ. ިމުސްލިމު ިއިމާމް ިބުޚާރީއާއި އިމާމް

ި ިއަލްޚުދްރީ ި ريض اهلل عنهސިނާނު ިރިވާކުރެއްވިއެވެ.ި صىل اهلل عليه وسلمނަބިއްޔާ ިއަރިހުން ގެ

ިއެކަލ ގެފާނުިޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ:

ިފަހެިިމީހަކުވިއެވެ.ިޤަތުލުކުރިިމީހުންިނުވަދިހަނުވަިރ ގައިތެިމީހުންގެިއައިިކުރިންިތިޔަބައިމީހުންގެ"
ިރާހިބަކުިިއ ނާއަށްިފަހެިސުވާލުކުރިއެވެ.ިއ ނާިމީހަކާބެހ ގޮތުންިޢިލްމުވެރިިިއެންމެިބިންމަތީގައިވާ
ިޤަތުލުކުރިކަމަށްިިމީހުންިނުވަދިހަނުވަިއ ނާިއައިސްިގާތަށްިިމީހާި)ރާހިބު(ިއެިިއ ނާިފަހެިިދެއްކުނެވެ.

ިއެިއ ނާިފަހެި"ނޫނެކެވެ."ިޖަވާބުދިނެވެ.ިމީހާިއެރާހިބުިސުވާލުކުރިއެވެ.ިތައުބާވެވ ނެތޯިއަށްއ ނާިބުނެ،
ި ފުރިހަމަކުރިއެވެ.ިސަތ ކަިޤަތުލުޮކށްި)ރާހިބު(މީހާި

ިއ ނާއަށްިިފަހެިިސުވާލުކުރިއެވެ.ިގޮތުންިމީހަކާބެހ ިިޢިލްމުވެރިިއެންމެިބިންމަތީގައިވާިިއ ނާިދެންފަހެ
ިތައުބާވެވ ނެތޯިިއ ނާއަށްިބުނެިޤަތުލުކުރިކަމަށްިމީހުންިިސަތ ކަިިއ ނާިިފަހެިިދެއްކުނެވެ.ިބ ކަލަކުިިޢިލްމުވެރި

ިވަންނާނީިިދެމެދަށްިިތައުބާއާއިިތިބާއާއިިި.އާއެކެވެ"ިޖަވާބުދިނެވެ.ިއެމީހާިިސުވާލުކުރިއެވެ.ިއެމީހާކުރެން
ިهللاިއަޅުކަންކުރަނީިއެބައިމީހުންިހަމަކަށަވަރުންިފަހެިދާށެވެ.ިބިމަކަށްިއެވެނިިމިވެނިިކާކުހެއްޔެވެ؟
ިއެނބުރިިިބިމަށްިތިބާގެިިއަދިިއަޅުކަންކުރާށެވެ.ިއަށްهللاިބައިވެރިވެިއެބައިމީހުންނާިތަޢާލާއަށެވެ.

 "ބިމެކެވެ.ިނުބައިިއެއީިރުންހަމަކަށަވަިފަހެިރުޖޫޢަނުވާށެވެ.

ިއަދިިިއަތުވެއްޖެއެވެ.ިމަރުިގާތަށްިއ ނާިހިސާބުންިމެދެއްހާިމަގުގެިފެށިއެވެ.ިދަތުރަށްިއ ނާިފަހެ
ިމަލާއިކަތުންިރަޙްމަތުގެިިދެބަސްވެއްޖެއެވެ.ިއ ނާއާމެދުިމަލާއިކަތުންިޢަޛާބުގެިިމަލާއިކަތުންނާއިިރަޙްމަތުގެ

ިޢަޛާބުގެިިއަދިި"ޚާލިޞްޮކށްގެނެވެ.ިހިތްިތަޢާލާއަށްިهللاިޙާލު،ިވާތައުބާިިއެއައިިއ ނާ"ިދެންނެވިއެވެ.
 "ނުކުރެއެވެ.ިޢަމަލެއްިިހެޔޮިއެއްވެސްިއ ނާިހަމަކަށަވަރުން"ިދެންނެވިއެވެ.ިމަލާއިކަތުން
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ިއެބ ކަލުންގެިިފަހެިއަތުވެއްޖެއެވެ.ިމަލާއިކަތަކުިިޞޫރައިގައިިިއިންސާނެއްގެިއަރިހަށްިއެބ ކަލުންގެިިފަހެ
ިދެންނެވިއެވެ.ި)އެމަލާއިކަތާ(ިފަހެި–ިގޮތުގައެވެ.ިޙާކިމެއްގެިއެބަހީިި–ިލައްވައިފިއެވެ.ިލަކުއެބ ކަިިމެދަށް

ި"އ ނާއަށެވެ.ިވަނީިބިންިިގާތުގައިވާިިއެންމެިއެބިމަކާިއ ނާިމިންއަޅާށެވެ.ިބިމާދ ތެރ ގައިިދެިިއާއިިިއ ނާ"
ިނަށްއެބ ކަލުންިބިމަކަށްިިގާތުގައިވާިިއެންމެިިއެބިމަކާިިއ ނާިފަހެިމިންއެޅުއްވިއެވެ.ިއެބ ކަލުންިފަހެ

ިފުރާނަިިއ ނާގެިިންމަލާއިކަތުިރަޙްމަތުގެިފަހެިިބިމެވެ.ިބ ނުންވިިދިޔުމަށްިއެބިމަކަށްިއ ނާިފެނިވަޑައިގަތީ
 ި"ހިއްޕެވިއެވެ.

 

ިމި ޙަދީޘުން ލިބޭ ބައެއް ޢިބްރަތްތައް

1. ި ިހުޅުވިފަ. ިދޮރުވަނީ ިތައުބާގެ ިކުރެވުނަސް ިމާޟީގައި ިފާފައެއް ިގިނަ އެހެންކަމުންި ކިތަންމެ
 ި.މާޔޫސްވުމުންިއެއްކިބާވާންޖެހ ި

 ި.ގެިރަޙްމަތުގެިތަނަވަސްކަންިهللاި .2

ިއެކަމުގެި .3 ިދެވ ނީ ިޖަވާބު ިރަނގަޅު ިސުވާލުތަކުގައި ިދީނީ ިތަފާތު. ިއަޅުވެރިންގެ ޢިލްމުވެރިންނާއި
ި ިމީސްތަކުންިޢިލްމުހުރި ިދެއްކުމަކީ ިވާހަކަ ިނ ނގ  ިގޮތުން ިދީނީ ިއަދި ބ ފުޅުންނަށްކަން.

ިޙަޔާތުގައިވެސްި ިއުޚްރަވީ ިޙަޔާތުގައާއި ިދުނިޔަވީ ިމީހާއަށް ިދައްކާ ިއެވާހަކަ މަގުފުރެދި،
 .ނުރައްކާތެރިކަންިހުރިކަމެއްކަން

ިއެކުވެރިން .4 ިނުބައި ިމުޖުތަމަޢުއާއި ިނުރަނގަޅު ިއުޅުނު ިކުރިން ިދުރުވުމުގެިތައުބާވުމުގައި ނާ
 .މުހިންމުކަން

ހަކުޮކށްފައިވާިގިނަފާފަތަކަށްިބަލާިއ ނާިތައުބާިނުވާނެއ ިނުބުނުން.ިނުވަތަިއ ނާއަށްިތައުބާިމީ .5
ި.ނުވާނެކަމަށްިޤަބޫލުނުކުރުމުގެިމުހިންމުކަން
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 ދުރުހެލިވުން  އެކުވެރިންނާ  ނުރަނގަޅު 
ިهللاލިޔުއްވީ:ިއަލްއުޚްތުިއުންމުިޢަބްދިި

ި

 އިމާމުއްިތިރްމިޛީގެިސުނަނުގައިވާިޞައްޙަިޙަދީޘެއްގައިިއައިސްފައިވެއެވެ.

ިހަމައަށްިިމަދީނާއާއިިމައްކާއިންިއެކަލ ގެފާނަކީިއުޅުއްވިއެވެ.ިބ ކަލަކުިކިޔާިިމަރްޘަދުިއަބީިބުންިމަރްޘަދު"
ިިއުފުލައިދ ބ ކަލެވެ.ިއަސީރުން

ި)މަރްޘަދުގެިިއެއީިއުޅުނެވެ.ިމައްކާގައިިއަންހެނަކުިޒިނ ޮކށްއުޅ ިކިޔާިޢަނާޤުިވިދާޅުވިއެވެ:ިއެކަލ ގެފާނު
ިގެންގޮސްދިނުމަށްިިއަސީރަކުިިމަދީނާއަށްިއިންިމައްކާިިވަނީިމަރްޘަދުިިރައްޓެއްސެކެވެ.ިކުރީގެ(

ިވަޢުދުވެފައެވެ.

ިބަގީޗާއެއްގެިިތެރެއިންިބަގީޗާތަކުގެިިމައްކާގެިިރެއެއްގައިިިހަނދުވަރުދ ިފަހެިިވިދާޅުވިއެވެ:ިއެކަލ ގެފާނު
ިއާދެވުނެވެ.ިކައިރިއަށް

ިކައިރިންިިބަގީޗާގެިިތެރެއިންިއަނދިރިކަމުގެިއަދިިިއައެވެ.ިއެތަނަށްިޢަނާޤުިިވިދާޅުވިއެވެ:ިއެކަލ ގެފާނު
ިމަރްޘަދުި"ިބުންޏެވެ.ިހިނދުިއެނގުނުިއަޅުގަނޑުކަންިއ ނާއަށްިިފަހެިިފެނުނެވެ.ިހިޔަނިިއަޅުގަނޑުގެި
ިމިރ ިިމަރްހަބާ!"ިބުންޏެވެ.ިއ ނާި"މަރްޘަދުއެވެ.ިމިއީި"ިބުނީމެވެ.ިއަޅުގަނޑުިފަހެި"ހެއްޔެވެ؟

ިޒިނ ކުރުންިތަޢާލާވަނީިهللا"ިބުނީމެވެ.ިއަޅުގަނޑުި"ށެވެ.އަންނާިހ ދަކުރަންިއަހަރެމެންނާއެކު
ިކަލ މެންގެިިމީހާިިމިހިރަިއަހުލުވެރީންނެވެ.ިފ ލިގެތަކުގެިިއ ި"ިގޮވާލިއެވެ.ިއ ނާި"ޙަރާމްކުރައްވާފައެވެ.

ި"ގެންދަނީއެވެ.ިއަސީރުން

ި)މައްކާއަށްިި"ދަމާއަލްޚަން"ިއަދިިއައެވެ.ިފަހަތުންިއަޅުގަނޑުގެިިމީހުންިއަށްިވިދާޅުވިއެވެ:ިއެކަލ ގެފާނު
ިއަޅުގަނޑަށްިިފަހެިިއައެވެ.ިއެމީހުންިހަމައަށްިއާއިިފަރުބަދައެއް(ިމަޝްހޫރުިހުންނަިކައިރީިިމަގެއްގެިިވަދެވ ި

ިއެބައިމީހުންއައިސްިިއަދިިިވަނީމެވެ.ިއެތަނަށްިިއަޅުގަނޑުިފަހެިިހޮހޮޅައަކަށެވެ.ިފަރުބަދައިގެިިއައިސްހުއްޓެވުނީ
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ިއަދިިިކަނުކުރެއްވެވިއެވެ.ިލޯތައްިއެބައިމީހުންގެިިތަޢާލާިهللاިފަހެިވެ.ހުއްޓުނެިބޮލާހަމައަށްިއަޅުގަނޑުގެ
ިނުފެނުނެވެ.ިއަޅުގަނޑެއްިއެބައިމީހުންނަށް

ި)އަސީރު(ގެިިއެކުވެރިިިއަޅުގަނޑުގެިިއަދިިއެނބުރިދިޔައެވެ.ިއެބައިމީހުންިދެންފަހެި:ވިދާޅުވިއެވެިއެކަލ ގެފާނު
ިއަޅުގަނޑުމެންނަށްިމީހެކެވެ.ިބަރުިއެއީިިފުލީމެވެ.އުިއ ނާިިފަހެިިއެނބުރިދިޔައީމެވެ.ިއަޅުގަނޑުިގާތަށް

ިއަޅުގަނޑުިިފަހެިިނައްޓާލީމެވެ.ިކަސްތޮޅުތައްިިބަނދެފައިވާިއ ނާިދެވުމުންިިހަމައަށްިއ1ާ"އަލްއިޛްޚިރް"
ިފަހެިިކަމަކަށްވިއެވެ.ިއުނދަގޫިއަޅުގަނޑަށްިިއެއީިއުފުލީމެވެ.ިއ ނާިދެވެންދެންިހަމައަށްިމަދީނާއާއި

ިއައީމެވެ.ިއަރިހަށްިގެި وسلم عليه اهلل صىلިهللاރަސޫލުިއަޅުގަނޑު

ި"ކުރަންހެއްޔެވެ؟ިކައިވެނިިޢަނާޤުއާއިިއަޅުގަނޑުި.ރަސޫލާއެވެިގެهللاިއ ި" ދެންނެވީމެވެ.ިއެކަލ ގެފާނަށްިފަހެ

ިއެއްޗެއްިިއެއްވެސް وسلم عليه اهلل صىلިهللاރަސޫލުިފަހެި.ދެންނެވީމެވެިދެފަހަރުިމިހެން

ިބާވާލައްވަންދެނެވެ.ިމިއާޔަތްިވިދާޅުނުވެއެވެ.

 ژڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ژ 

 (٣ انلور )سورة

ިނުއިންާނނެއެވެ.ިއަންހެނަކާނޫނީިޝިރުކުކުރާިނުވަތަިއަންހެނަކާިޒިނ ުކރާިފިރިހެނާ،ިޒިނ ކުރާ"ިމާނައީ:
ިއެކަނބުލ ގެއަކާިިނީނޫިފިރިހެނަކުިޝިރުކުކުރާިނުވަތަިފިރިހެނަކުިޒިނ ކުރާިއަންހެނާ،ިޒިނ ކުރާިއަދި

ި"ޙަރާމްކުރައްވާފައިވެއެވެ.ިއެކަންިމައްޗަށްިމުއުމިނުންގެިއަދިިވެ.އެނުއިންނާނެ

                                                           

 1 ިި ިބ ރުގައިި "اإلذخر"މިތާނގައި ިމައްކާގެ ިއެއްގޮތަކީ ިއެކަށީެގންވެއެވެ. ިއެއްމާނަވުން ިކުރެ ިދެމާނައިން ިުމރާދަކަްށ ގެ

ިاإلذخر  ިބ ރުގައި ިމައްކާ ިގޮތަކީ ިދެވަނަ ިހިސާބެކެވެ. ިތިރިގަސްހެދ  ި األذاخرއ ކިޔުނު ިބައްލަވާ حتفة  އ ކިޔ ތަނަކަށްވުމެވެ.
 ./ طبعة:دار إحياء الرتاث العريب ٤٢/ ص: ٩األحوذي للمباركفوري / كتاب:تفسري القرآن/ باب:ومن سورة نور / جمدل:
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ިޒިނ ކުރާިފިރިހެނާ،ިޒިނ ކުރާިމަރްޘަދުއެވެ.ިއ ި"ިޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. وسلم عليه اهلل صىلިهللاރަސޫލުިފަހެ

ިޒިނ ކުރާިއަންހެނާ،ިޒިނ ކުރާިއަދިިިނުއިންާނނެއެވެ.ިއަންހެނަކާޫނނީިޝިރުކުކުރާިނުވަތަިއަންހެނަކާ
ިކައިވެނިިއ ނާއާއިިފަހެިނުއިންނާނެއެވެ.ިއެކަނބުލ ގެއަކާިނޫނީިފިރިހެނަކުިޝިރުކުކުރާިނުވަތަިފިރިހެނަކު
ި""ނުކުރާށެވެ.

ި

 މި ޙަދީޘުން ލިބޭ ބައެއް ޢިބްރަތްތައް

1. ި ިދަޢުވަތުތައް ިރައްޓެހިންދ  ިއެބައިމީހުންިިދިނުމުގެއިޖާބަނުނުރަނގަޅު މުހިންމުކަމާއި
 ި.ހެޔޮއެދ ކަމަށްިދެއްކިނަމަވެސްިޙީލަތްތައްިހަދާިގެއްލުންިދ ންިމަސައްކަތްޮކށްފާނެަކންި

 .ޞަޙާބީިބ ކަލުންިއިސްލާމްދީނަށާއިިމުސްލިމުންނަށްޓަކައިިވެވަޑައިގެންފައިވާިޤުރުބާނީ .2

 .ކަންނެތާއިިރައްކާތެރިކަންިއެއިލާހުިދެއްވާގެިމަގުގައިިމަސައްކަތްކުރާމީހުންނަށްިޙިމާޔަهللا .3

އަމިއްލަިއެދުމަށްވުރެިދީނުގައިިއައިސްފައިވާިގޮތްިއިސްކުރުމުގެިމުހިންމުކަން.ިއަދިިކީރިތިި .4

ި ިރަސޫލާ ިދިރިއުޅުންި وسلم عليه اهلل صىلޤުރުއާނާއި ިއަލީގައި ިބަސްފުޅުތަކުގެ ގެ

 .ބައްޓަންކުރުންި

 .އިޚްތިޔާރުކުރުމުގެިމުހިންމުކަންޢިއްފަތްތެރިިއަނބީންި .5
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 ހުވަފެން  އާދަޔާޚިލާފު ގެ -هللاރަޙިމަހު- ދީނާރު  ބުނު  މާލިކު
 ނާޒިޙްިިއަޙްމަދުިއަޚްިއަލްި : ލިޔުއްވީި

 

ިވަށައިގެންިވެއެވެ.ިއެކަލ ގެފާނުިއެއްދުވަހަކުިގެފުޅުިރިވާވެގެންގެިއަރިހުންިهللاިޙިމަހުދީނާރުިރަިމާލިކުިބުނު
ޙައްޖުވެރިންނާއިިޢުމްރާވެރިންގެިޢަދަދުިގިނަކަމުންިހައިރާންވެިވަޑައިގަތެވެ.ިިވާފުކުރެއްވިއިރުިފެނިވަޑައިގަތްޠަ

ިއެބައެއްގެ ިމިބައިމީހުންގެތެރެއިން، ިވިދާޅުވިއެވެ. ިނަފްސަށް ިއަމިއްލަ ިއެކަލ ގެފާނުގެ ޢަމަލުިިއަދި
ިއަދިި ިދިނުމަށެވެ. ިޚަބަރު ިއުފާވެރިކަމުގެ ިއެމީހުންނަށް ިއެއީ ިނަމައެވެ. ިއެނގ ނެ ިމީހުން ޤަބޫލުވެވިގެންވާ

 .އެބައެއްގެިޢަމަލުިރައްދުކުރެވިގެންވާިމީހުންވެސްިއެނގ ނެިނަމައެވެި

ިއިވު ިހުވަފެނުގައި،ިމީހަކުިބުނާއަޑު ިއެރ ިނިދިކުރައްވާފައިިއޮންނަވަނިޮކށް މާލިކުިބުނުި"ނެވެ.ިއެކަލ ގެފާނު
ިޙަ ިޢުމްރާވެރިންނާދީނާރު ިވަތަޢާލާިهللاިބެހ ގޮތުންިސުވާލުިއެބަކުރައްވައެވެ.ިިއްޖުވެރިންނާއި ސުބްޙާނަހޫ

ިއަންހެނުންނާއިި ިބޮޑެތިމީހުންގެއެވެ. ިކުޑަކުދިންނާއި ިފުއްސަވައިފިއެވެ. ިފާފަ ިއެންމެންގެ އެބައިމީހުން
ިދޮންމީހުން ިކަޅުމީހުންނާއި ިފާފައެއްިފިރިހެނުންގެއެވެ. ިއެކެއްގެ ިއ ގެތެރެއިން ިއެހެންނަމަވެސް ގެއެވެ.

ސުބްޙާނަހޫިވަތަޢާލާިވަނީިއެމީހާއަށްިކޯފާވެިޮވޑިގެންފައެވެ.ިއ ނާގެިޙައްޖުިޤަބޫލުިهللاިނުފުއްސަވައެވެ.ި
 ".ސުބްޙާނަހޫިވަތަޢާލާިއ ނާއަށްިއެޙައްޖުިރައްދުިކުރައްވައިފިއެވެިهللاިނުކުރައްވާ،ި

ިމާލިކު ިދިޔަތަނާ ިިމިހިސާބަށް ިދީނާރު ިއެމީހަކީިި-ިهللاރަޙިމަހުި-ބުނު ިއަދި ިހ ލެވިއްޖެއެވެ. އަށް
 .އެކަލ ގެފާނުކަމަށްިހީޮކށް،ިއެފިކުރެއްގައިިއޮއްވާިއަނެއްކާވެސްިނިދިއްޖެއެވެި

ިކުރީރ ގެި ިނަމަވެސް ިއެހެން ިފެނިއްޖެއެވެ. ިއޮެގތަށް ިއެހުވަފެން ިނިދުނުތަނާ ިވީރ ވެސް ދެވަނައަށް
ިއެމީހަ ިއިތުރަށް ިވާހަކަތަކުގެ ިބުންޏެވެ. ިބަި"ކު ިޚުރާސާނުގެ ިއެއީ ިކަލ ގެފާނެއްނޫނެވެ. ިކިޔާިއެމީހަކީ ލްޚު

 ."ގެިނަމަކީިމުޙައްމަދުިބުނުިހާރޫންިއަލްބަލްޚީއެވެރަށުގެިމީހެކެވެ.ިއ ނާ
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ިދީނާރު ިބުނު ިމާލިކު ިހެނދުނުވީމާ ިދިޔައެވެ، ިކައިރިއަށް ިޤަބީލާތަކުގެ ިއެމީހުންނާއި،ިޚުރާސާންގެ ިއަދި .
ި ިބުނު ިމުޅިިމުޙައްމަދު ިދެންނެވިއެވެ. ިއެބައިމީހުން ިއެހިނދު ިސުވާލުކުރެއްވިއެވެ. ިބެހ ގޮތުން ހާރޫނާ

ިފެނިވަޑައިގަތްި ިނުހުންނާނެއެވެ. ިމީހަކު ިޒުހުދުވެރި ިއެއަށްވުރެ ިއަޅުވެރި، ިއެއަށްވުރެ ޚުރާސާންގައިވެސް
ިވަޑައިގަތެވެ. ިހައިރާންވެ ިދީނާރު ިބުނު ިމާލިކު ިޘަނާތަކުން ިމިކީ ިމިމީހުން ިއެމީހާިިހުވަފެނާއި، އެހިނދު

 .އުޅ ތަނަކާިބެހ ގޮތުންިއެމީހުންނާއިިސުވާލުކުރުމުން،ިއެމީހުންިއެތަންިބުނެދިނެވެ

ިހުއްޓިހުރިިިއެހިސާބާި ިކައިރީގައި ިފާރެއްގެ ިފެނިވަޑައިގަތީ ިދީނާރަށް ިބުނު ިމާލިކު ިދެވުނުހިނދު ކައިރިއަށް
ިއެނބުި ިއިހުސާސްވުމުން، ިއެމީހާއަށް ިހުރިކަން ިމީހަކު ިއަދި ިސަލާމްިމީހެކެވެ. ިއަދި ިބަލާލިއެވެ. ރި

އެހިނދުިމާލިކުިބުނުިދީނާރު،ިނަންިބުނެލެއްވިއެވެ.ިި"ކާކުހެއްޔެވެ؟ިކާކުހެއްޔެވެ؟"ގޮވުމަށްފަހުިބުންޏެވެ.ި
ިބުންޏެވެ.ި ިވަނީނަމަި"އެމީހާ ިފެނިގެންކަމަށް ިހެއްޔެވެ؟ިހުވަފެނެއް ިކޮންކަމަކާ ިޖެހުނީ ިއަންނަން މިތަނަށް

ިއިތުރުވިއެވެިހައިރާންކަންިދީނާރުގެިބުނުިކުމާލިިއެހިނދުި "ކިޔައިދ ށެވެ. .ިދެންނެވިއެވެިިއަދި.
.ިިކޔައިދެއްވިއެވެިިބުނަންފެށުމުންި އިތުރަށްިއެމީހާިއެހެންނަމަވެސްި".ލަދުވެތިވަމެވެިކިޔައިދ ންި"އެހުވަފެން

 .އެއަށްފަހުިވަރަށްިގިނައިރުިވަންދެންިރޯންހުރުމަށްފަހުިއެމީހާިކިޔައިދ ންިފެށިއެވެި

ިދެމީހުންތިބެ،ިނައަހަން ިރައްޓެއްސަކާއި ިއުޅުނުމީހަކީމެވެ.ިއެއްދުވަހަކު ިރާބޮއެ ިގިނައިން ިވަރަށް ިކުރީގައި ކީ
ިރާބުއީމެި ިދާންދެން ިފިލައްޖައުމަށް ިއެބުއްދި ިއަދި ިގެއަށްއައިިޙާިވެ. ިރޯކުރަންިލުގައިހުރެ ިތަންނޫރެއް އިރު

ިބުންޏެވެ ިމަންމަ ިހުރިހާލުފެނިފަ ިއަހަރެން ިއަދި ިހުއްޓެވެ. ިމަންމަ ިއެންމެި". ިޝަޢުބާންމަހުގެ މިއީ
ފަހުރެއެވެ.ިއަދިިރަމަޟާންމަހުގެިފުރަތަމަިދުވަހެވެ.ިރޯދަހިފަންިމީހުންިތައްޔާރުވަނީއެވެ.ިއެކަމަކުިދަރިފުޅުި

ި ިމަސްތުވެގެންނެވެ. ިބިރުވެތިވާށެވެ.هللاިތިހިރީ ިވަތަޢާލާއަށް ިި"ސުބްޙާނަހޫ މަންމަިިއަހަރެންިއެހިނދު
ދުޢާކުރިއެވެ.ިބަދުގެިމައްޗަށްިއަހަރެންިމަންމަވެ.ިއަދިިހަލާކުހުއްޓ ިކިޔާފައިިގައިގައިިވަރަށްިބާރަށްިޖެހީމެ

ި ިމަންމަިިއަހަރެންދެން ިއެރުޅީގައިހުރެ ިއަދި ިރުޅިގަދަވެއްޖެއެވެ. ިވަރަށް ިޙާލުގައިހުރެ މަސްތުވެގެންވާ
 .ނަގައިގެންގޮސްިތަންނޫރުގެިތެރެއަށްިއެއްލާލީމެވެި

ިއެމަންއަހަރެންއަދިި ިއަނބިމީހާއަށް ިކޮޓަރިއަކަށްިގެ ިގެންގޮސް ިދަމާފަ ިހިފައިގެން ިފެނުމުން،ިއަތުގައި ޒަރު
ިތަޅު ިދޮރުލައްޕާ ިވައްދާ ިއޮވެ ިއެކޮޓަރިގައި ިއަދި ިހ ލެވުނުއިރުިއަހަންނަލިއެވެ. ިހެނދުނު ިނިދުނެވެ. ށް
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ިދޮރުވަނީި ިކޮޓަރީގެ ިބެލިއިރު ިނިކުންނަން ިތެދުވެގެންގޮސް ިދެން ިފިލާފައެވެ. ިމަސްތުވަނީ އަހަރެންގެ
ިބ ރު ިއެހެންކަމުން ިތަޅުލާފައެވެ. ިިއަހަރެންން ިއައީ ިޖަވާބު ިއ ނާގެ ިއަދި ިގޮވީމެވެ. ވަރަށްިއަނބިމީހާއަށް

ިއެކަމާ ިޮކށެވެ. ިިހަރުކަށި ިބުންޏެވެ. ިސުވާލުކުރުމުން ިނެތީމެވެ."ބެހ ގޮތުން ިކުރާކަށް ިރަޙުމް ި"ތިބާއަށް
ިބުންޏެވެ.ި ިޖަވާބުގައި ިސުވާލުކުރުމުން ި"ކީއްވެހ  ިތިބާގެ ިތިހިރީ ިގެއަށްިތިބާ ިރ ގައި ިމަރާލާފައެވެ. މަންމަ

ިމަންމަިއަނދައިފިއެވެ. ިތެރެއަށްލުމުން ިތަންނޫރުގެ ިމަންމަ ިި"އައިސް އަވަސްިއަވަހަށްިިއަހަރެންިއެހިނދު
 .ވަނީިއަނދާިއަޅިއަށްިވެފައެވެބެލިއިރުިމަންމަިިތެރެކުމެގެންގޮސްިތަންނޫރުގެނި

ި ިހިތާމަކުރާ ިޙާިއެކަމާ ިނިކުތީިއަހަރެންލުގައިހުރެގެން ިއަދި ިޞަދަޤާތްިއަހަރެންިމެވެ. ިމުދަލުން ިހުރިހާ ގެ
ި..ކުރީމެވެ.ިއަދިިގެންގުޅުނުިއަޅުމީހާވެސްިމިނިވަންިކުރީމެވެ.ިއެއަށްފަހުިމިހާރުިސާޅީސްިއަހަރުވެއްޖެއެވެ.

ިކޮންމެ ިޙައްޖުވެސްިިރެއަކުިއެދުވަހުންފެށިގެން ިއަހަރަކު ިކޮންމެ ިއަދި ިއަޅުކަމުގައެވެ. ިހ ދަކުރަނީ ރ ގަނޑު
ިތިހުވަފެންިިވަމެވެ. ިހަމަ ިއައިސް ިއަޅުވެރިޔަކު ިތިކަހަލަ ިއަހަރަކުވެސް ިކޮންމެ ިނަމަވެސް އެހެން

ކިޔައިދެއެވެ.ިއެއަށްފަހުިއެމީހާިދެއަތްިމައްޗައްިނަގާިދުޢާކުރަންިފެށުމުްނިމާލިކުިބުނުިދީނާރުިއެނބުރިި
 .ހިނގައްޖެއެވެި

ިމީހަ ިހުވަފެނުގައި، ިދީނާރަށް ިބުން ިމާލިކު ިއޮއްވާ ިނިދާފައި ިއަޑުއިވުނެވެ.ިއެރ  ިމާލިކެވެ.ި"ކުބުނާ هللاިއ 
ިހާރޫންގެި ިބުނު ިމުޙައްމަދު ިނުލާށެވެ. ިކަނޑުވާ ިއުއްމީދު ިމީސްތަކުން ިރަޙުމަތުން ިވަތަޢާލާގެ ސުބުޙާނަހޫ

ި ިކުރައްވާ، ިއިޖާބަ ިދުޢާ ިއ ނާގެ ިއަދި ިދާށެވެ. ިވާހަކަިهللاިކައިރިއަށް ިދެއްވި ިފުއްސަވައި ިފާފަ އ ނާގެ
 ".ދަންނަވާށެވެ

ިއ ނާހުރީިިއ ރުވެސްި އަނެއްކާވެސްިމާލިކުިބުނުިދީނާރު،ިމުޙައްމަދުިބުނުިހާރޫންގެިކައިރިއަށްިދިޔައެވެ.ި
ިއެޙާލުގައެވެިހަމަިިރުއިމުގައި ިކިޔައިދިނެވެިހުވަފެންިއެފެނުނުިދީނާރު،ިބުނުިމާލިކުިިއަދިި. އެހެންި .

ިއެނބުރި ިއެނބުރި ިފަރާތްފަރާތަށް ިއެކި ިއެރުއިމުގައި، ިހަމަ ިފުރާނަިިނަމަވެސް ިހަށިގަނޑާއި ހުއްޓާ،
ި.ވަކިވެގެންިހިނގައްޖެއެވެި
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 ޝުކުރުކުރިން އަށްهللا ޓަކައި ހުރިކަމަށް  ސަލާމަތުން  ލޯ ތިބާގެ
 ހެއްޔެވެ؟

 ޙާރިޘްިިމުޙައްމަދުިއަޚްިއަލް: ވީިލިޔުއް

  

އިމާރާތެއްގެިސިޑިމަތީގައިިއިށީނދެލައިގެންިކުޑަިކުއްޖަކުިއިނެވެ.ިއުނގުމަތީިތޮފިިގަނޑެއްިވެސްިއޮތެވެ.ި
ި ިލިޔެފައިވަނީ ިއ ގައި ިހިފައިގެންނެވެ. ިބޯޑެއް ިހުރީ ިކުއްޖާ ިމީހަކީމެވެ.ި"އެ ިއަނދިރި ިލޯ އަހަންނަކީ

ިއެހީިވެދެއްވާށެވެ ިތެރ ގައިިކޮންމެވެސްިި"އަހަންނަށް މިފަދައިންނެވެ.ިއެކުއްޖާިއުނގުމަތީިއޮތްިތޮފިގަނޑު
ިވަރަކަށްިފައިސާިފޮތިިހުއްޓެވެ.

ިކުއްޖާކައިރީި ިހިނގާފައިިދަމުންިއެ ިވަރަކަށްިފައިސާިފޮތިިމަޑުފިރިހެނަކު ިކޮންމެވެސް ޖެހިލިއެވެ.ިޖީބުން
ިއަޅާލިއެވެ. ިތެރެޔަށް ިތޮފިގަނޑު ިއެކުއްޖާގެ ިހިފަހައްޓައިގެންިނެގުމަށްފަހު ިއެކުއްޖާ ިބޯޑުިއަދި ހުރި

ިިއަތުލުމަށްފަހުިކޮންމެވެސްިއެއްޗެއްިލިޔުމަށްފަހުިއެކުއްޖާއާއިިއ ތިިހަވާލޮުކށްފައިިހިނގައިގަތެވެ.

ިދުގިނަ ިފަށައިފިއެވެ. ިގިނަވާން ިފައިސާ ިހުރި ިތޮފީގައި ިއެހީގެިއިރުތަކެއްނުވެ ިއެކުއްޖާއަށް އަތެއްިވަހަކުވެސް
ިގި ިލިޔުންިދިށްޮކށްނުލާހާ ިލިޔެފަހުރި ިބޯޑުގައި ިއެކުއްޖާގެ ިދުވަހު ިއެ ިފެށިއެވެ. ިލާރިއަޅަން ނަމީހުން

ިއެތަނަބަދަލުކު ިބެލުމަށް ިވާނުވާ ިކާކުކަންިިށްރިމީހާ ިއެކުއްޖާޔައް ިއަޑައް ިފިޔަވަޅުގެ ިމީހާގެ ިއެ ދިޔައެވެ.
ިއެނގުނެވެ.ިއަދިިއަހާލިއެވެ.

ިގަިލިޔުނީ؟ބަދަލުިކުރިިމީހާތަ؟ިކޯޗެއްތަިއ ިިތީިއަހަރެންގެިބޯޑު:ިލޯފަންިކުއްޖާި

ިފިރިހެންމީހާި ިލި: ިއަހަރެންވެސް ިތެދު. ިލިޔުނީ ިލިޔެފައަހަރެން ިކުރިން ިއ ގައި ިހަމަ ިއެތިޔުނީ ި.އޮތް
ިި.ށްތަކައެހެންނަމަވެސްިތަފާތުިގޮ

ިި"ނުފެނެއެވެިމިއަދަކީިވަރަށްިރީތިިދުވަހެކެވެ.ިއެހެންނަމަވެސްިއަޅުގަނޑަކަށް"އެމީހާިއެިބޯޑުގައިިލިޔުނީި
ިމިފަދައިންނެވެ.
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ިވިސްނި  ިކިޔުންތެިރޔާއައް ިތިޔަ ިއެކައްޗެއްކަން ިއެއްޗަކީ ިބުނެދިން ިލިޔުމުން ިދެވަނަ ިލިޔުމާ ފުރަތަމަ
ިހެއްޔެވެ؟

ިއެ ިބުނެދިނީ ިއެހެންމީހުންނަށް ިވެސް ިލިޔުމުން ިދެ ިމި ިއަނދިރިިިހަމަގައިމުވެސް ިލޯ ކުއްޖާއަކީ
ިލިކުއްޖެއް ިފުރަތަމަ ިވަކަމެވެ. ިގޮތަކަޔުމުން ިއާދައިގެ ިއަނދިރިކަމެވެ.ިިށްރަށް ިލޯ ިއެކުއްޖާ ބުނެދެނީ

ިނަސީބުި ިމީހުންގެ ިތިބި ިމަޙުރޫމްނުވެ ިފެނުމުން ިލޮލުގެ ިބުނެދެނީ ިލިޔުމުން ިދެވަނަ އެހެންނަމަވެސް
ިކޮރަނގަޅުކަ ިހަނދާން ިއ ގެއިން ިއަދި ިނިޢުމަތެއްދެށްމެވެ. ިބޮޑު ިވަރަށް ިއެއީ ިނިޢުމަތްިކަމަނީ ިއެ ށާއި
ިކުރަންިޖެހ ކަމެވެ.ޝުކުރުިށްދެއްވިފަރާތަ

  ވަނަިއާޔަތުގައިިވަޙީިކުރައްވާފައިވާިބަސްފުޅުގައިިވެއެވެ.87ިގެި سورةاملؤمنونهللاިމާތްި

 ) ٨٧سورةاملؤمنون ( ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ژ 

ިއުފެއްދެވިރަސްކަލާނގެއެވެ.ިހިތްތައްިފެނުމާއި،ިއިވުމާއި،ިތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަކައިިއެކަލާނގެއީ"ި:މާނައީ
 "މަދުންނެވެ.ިވަރަށްވެސްިކުރަނީޝުކުރުިތިޔަބައިމީހުން
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 ނަގާނުލަމާ  ފުރުޞަތު

 ޖަމާލުިިނިހާދުިިމުޙައްމަދުިއަޚްިއަލްި:ލިޔުއްވީ

 

ި ިއާޚިރަތަށް ިޙަޔާތަކީ ިދުނިޔަވީ ިއޮތްއަޅުގަނޑުމެންގެ ިމަސައްކަތްކުރަން ިދާއިމީިތަތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި ނެވެ.
އަށްިهللاިކަމުގައިިވާންޖެހ ނީިވެ.ިއަޅުގަނޑުމެންގެިމަސައްކަތްއޮތްިމަސައްކަތުގެިމައިދާނެގޮވެތިިބިނާކުރަން

ިި،އީމާންވެ ިހެޔޮهللا ިމަދަދަށްއެދި ިދާއިގެ ިއެ ިކުރުމެވެ. ިއަޅުގަނޑުމެންިޢަމަލު ިބ ރުން ރާގެ
ިބާޠިލުިކުރާ ިޢަމަލުިކަންތައްތަކަކީ ިމިއަދު ިއަޅުގަނޑުމެން ިކަންކަމެވެ. ިއުޅ އިރުިވެގެންވާ ިމައިދާނުގައި ގެ

ިސަބަބަކީިިވެސްވަރަށް ިނުވެވިއްޖެިހުޝިޔާރުވާންޖެހެއެވެ. ތްިއާޚިރަި,ކަމުގައިވަނީނަމަިހުޝިޔާރު
ިހިނގައިދާނެތީއެ ިކުޑަކުރެވިއްޖެއަބާއްޖަވެރިވެގެން ިފަރުވާ ިވަނީނަމަިވެ. ިކުރާނެިިއަލުންި,ކަމުގައި ޢަމަލު

ިހަމަ ިމިއާއިިފުރުޞަތެއް ިއަދި ިނުލިބ ނެއެވެ. ިޢަމަލުކުރުމުގައިިގައިމުވެސް ިމީހަކަށްވެސް ިކޮންމެ އެކު
ިއަމިއްލަ ިހަމަ ިއަދި ިލިބިގެންވެއެވެ. ިއިޚްތިޔާރު ިފުރިހަމަ ިޒިންމާިބާރާއި ިޢަމަލެއްގެ ިކުޅަ ިއެމީހަކު އެހެންމެ

ިނަގަންޖެހ ނީވެސްިހަމަިއެމީހެކެވެ.

ިޙީިކުރައްވިއެވެިވަިهللاިމާތް

 (٢٤فصلت: )سورة  ژمت  ىت  يت   جثمث  ىث  يث  حجمج  جح  مح  جخ  حخ  مخ   ژ 

ިއަދިިިށެވެ.ނަފްސަިއަމިއްލަިއެމީހާގެި(ފައިދާހުރީިއެކަމުގެ)ިފަހެި،ޮކށްފިމީހާިި"ޞާލިޙުޢަމަލެއްިމާނައީ:
ިއަދިިިމައްޗަށެވެ.ިގެއްނަފްސެިއެިިހަމަި(ބުރަދަންހުރީިއެކަމުގެ)ިފަހެި،ޮކށްފިމީހާިޢަމަލެއްިނުބައި

 "ނުވެއެވެ.ިކަލަކުކަމުގައެއްިއަނިޔާވެރިވެޮވޑިގެންވާިއަޅުތަކުންނަށްިވެރިރަސްކަލާނގެއީިކަލ ގެފާނުގެ

ިމުސްކުޅިިވަ ިވަޑާންކުރާ ިމޮޅަށް ިވާިރަށް ިއެއްގެ ިއަޅުގަނޑު ިމިފުރުޞަތުގައި ިމިޛިހަކަ މީހާިކުރުޮކށްލާނަމެވެ.
ިހިނގަ ިފާއިތުވެ ިއަހަރުތަކެއް ިއެތައް ިމަސައްކަތްޮކށްފައިވަނީިވަޑާންކުރާތާ ިމީނާ ިއަދި އްޖެއެވެ.
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ިފަހަކަށްއައިިޝަޢުގުވެރިކަމާ ިއެހެންނަމަވެސް ިޞިއްޙަތުިއެކުއެވެ. ިކުރުމަށް ިމަސައްކަތް ނުދިނުމުގެިތަންިސް
ިޑާންކުރުންިދޫޮކށްލުމަށްފަހުިޢާއިލާިއާއިއެކުިޢުމުރުގެިފަހުިދުވަސްތައްިހ ދަިކުރަންިސަބަބުންިވަ

ިވަޑާިމި ިނިންމިއެވެ. ިމީހާ ިކޮންޓްރެކްޓާރމުސްކުޅި ިއ ނާގެ ިއަދިިިއަށްންކުރާމީހާ ިދެންނެވިއެވެ. މިވާހަކަ
ިއެ ިބ ނުންވާގޮތް ިމީހާ ިއެމުސްކުޅި ިކޮންޓްރެކްޓާރގެގާތު ިމީހާގެ ިއާމްިމުސްކުޅި ދަނީިކިޔައިދިނެވެ.

ިމުސްކުޅިމީހާިނިންމިއެވެ.ފާއިންިވަކިވާންިއެިވަޒީި،ނުލިބުނަސްިއެންމެިރަނގަޅުކަމަށްިނިންމާ

ިކޮންޓްރެކްޓާރ ިއެިކޮންމެއަކަސް ިސަބަބަކީ ިދެރަވިއެވެ. ިވަރަށް ިމީހާއަކީ ިމޮޅުިމުސްކުޅި ިއެންމެ އ ނާގެ
ިދޫޮކށްލާފައިދިވަޑިކަމުގައިި ިވަޒީފާ ިއ ނާ ިހީނަރުކަމެއްިވީތީއެވެ.ިއަދި ިވަރެއްގެ ިކޮންމެވެސް ިވަޒީފާއަށް އުމުން

ިކަ ިޮބޑަށް ިވަރަށް ިކޮންޓްރެކްޓާރ ިއެކަމާ ިއެއަންނާނެތީ ިއެހެންނަމަވެސް ިމީހާިންޮބޑުވިއެވެ. މުސްކުޅި
ިމީހާި ިމުސްކުޅި ިއެއީ ިއެކުއެވެ. ިކޮންްޓރެކްޓާރިނިންމިއެވެ.ިޝަރުތަކާވެސް ިކޮށްދިނުމަށް ިވަކި ވަޒީފާއިން

އެންމެިފަހުިމަސައްކަތެއްގެިގޮތުގައިިގެއެއްިއަޅައިދިނުމެވެ.ިއެިމުސްކުޅިިމީހާިއެކަމަށްިިދިއުމުގެިކުރީން
ިޝައެއްބަ ިވަޒީފާއަށްހުރި ިސަބައުޤުސްވިއެވެ.ިއެހެންނަމަވެސް ިކުޑަވުމުގެ ިއެވެރިކަން ިއ ނާ މަސައްކަތްިބުން
ިފަރުވާފެކުރަން ިވަރަށްވެސް ިހިތްވަނީިިކުޑަކަމާށީ ިއ ނާގެ ިގެންދިޔައެއްކަމަކު ިކުރިޔަށް އެކުއެވެ.ިމަސައްކަތް

ިއެކަމާިމުޅީންިދުރުގައެވެ.ިކޮންމެއަކަސްިއެތައްދުވަހެއްގެިމަސައްކަތަށްފަހުިމަސައްކަތްިނިންމައިފިއެވެ.

ިމުޅި ިއެމަސައްކަތް ިކޮންޓްރެކްޓާރ ިނިމުމުން ިލިޔެކިޔުންން ިކަރުދާސް ިގޮވާފައި ިމީހާއަށް ކަކާިތަމުސްކުޅި
ިއެމުސްކުޅިމާހާއާި ިތަޅުތަނޑި ިބުންޏެވެ.ިިއެގ ގެ ިކުރިއެވެ.ިއަދި ިއަހަރެންނާމި"ހަވާލު ިބ ބެ ިމިއީ އެކީިގެއަކީ

ިހިފާށެވެ. ިހަދިޔާގައި ިމި ިހަދިޔާއެކެވެ. ިކުޑަކުޑަ ިދ  ިސަބަބުން ިކުރުމުގެ ިމަސައްކަތް ިދުވަހު ިގިނަ ި"އެހާ
ިއެނގުނުނަމަިއެިމުސްކުޅިމީހާިގ ގެިގޮތަށްކަންިއަށްިލިބުނީިސިހުމެކެވެ.ިމިކަންިހިނގާނީިމިމުސްކުޅިމީހާ

މަސައްކަތްިކުރީހީިއ ނާއަށްިވެވުނުިއެންމެިރަނގަޅަށްކަންިޔަގީނެވެ.ިއެހެންނަމަވެސްިކުރާނީިކީއްތޯއެވެ.ި
ިވަގުތުިފާއިތުވެިދިޔައީއެވެ.

هللاިނިކަންިވިސްނަވާިބައްލަވާށެވެ.ިއަޅުގަނޑުމެންގެިޙަޔާތަކީިމިހަކަހަލަިޙަޔާތަކަށްިވެދާނެިނޫންތޯއެވެ؟ި
ި ިދުނިޔެއަށް ިއަޅުގަނޑުމެން ިޢަމަލުތަޢާލާ ިއަޅުގަނޑުމެންގެ ިސަބަބުންިފޮނުއްވީ ތަކުގެ

ިދިނުމަށްޓަކައެވެިފުރުޞަތުިބާއްޖަވެރިކުރުމަށްިއާޚިރަތްި އަޅުގަނޑުމެންގެި ިންިފާއިތުވުމުގެކުރިިވަގުތުި.



 ފުރުޞަތު ނަގާނުލަމާ 1ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ 

 

14 

ިއަޅުގަނޑުމެންނަށްވެސްިިވީހެންިބ ބެއަށްިިމުސްކުޅިިއެިއެހެންނޫނީ.ިހިނގާށެވެިފަށަމާިިމަސައްކަތް ހަމަ
ި.ހިނގާށެވެވެދާނެއެވެ.ިފުރުޞަތުގެިބ ނުންިހިފާށެވެ.ިފުރުޞަތުިނަގާނުލަމާި

ި

ި

 

 

 

 

 

 

 

 



 ގެ ޙަޟްރަތުން ބިލެއް އައިހެއްޔެވެ؟هللاތިބާއަށް  1ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ 

 

15 

 އައިހެއްޔެވެ؟ ބިލެއް ޟްރަތުންޙަ ގެهللا ތިބާއަށް
 އަޚްިއަޙްމަދުިއަނީލްިއަލް :ލިޔުއްވީ

 

ި ިފިރިހެނެކެވ87ެއުމުރުން ިމުސްކުޅި ިގުނަމުންދާ ިއަހަރުތައް ިކުޑަކަމުދިޔުމުގައިިގެ ިސަބަބުން ިބައްޔެއްގެ .
ިތަި ިމީހެޙަދަތިތަކެއް ިކުރަމުންދާ ިއްމަލު ިލިބުމަށްއޮތް ިލުޔެއް ިމިބަލިން ިޮއޕަރ ޝަންިކެވެ. ހަމައެކަނިމަގަކީ

ިދާވަިކުރުން ިފާއިތުވަމުން ިލަފާދިނެވެ.ިދުވަސްތައް ިޑޮކްޓަރުން ިޮބޑުވަމުންކަމުގައި ިވ ން ިމިބަލީގެ ދާތީިރަކަށް
 .ވިއެވެިޔާިޮއޕަރ ޝަންިކުރުމަށްިއެއްބަސްމުސްކުޅި

ިކާމި ިކުރެވުނެވެ. ިއެކަމަށްޮއޕަރ ޝަން ިއޮޕަރ ޝަނަށްފަހު ިޚަރަދެއްގެިޔާބު ިހުރިހާ ިސީލުތަފްިދިޔަ ިބިލެއްި ވާ
ިކުރިއެވެިހަވާލުިިމުސްކުޅިޔާއާއިިޑޮކްޓަރު ިމުސްކުޅިޔާިބިލަިލިބުމުންިބިލް. ިހުރެ ިބަލަހައްޓައިގެން ށް
ިގިސް ިފެށިއެވެ. ިރޯން ިގިސްލާފައި ިބުންޏެވެޢަލަ ިޑޮކްޓަރު ިވެފައިވާ ިމާޮބޑިއްޔާި"ި.ޖައިބު ިހިސާބުތައް

ި ިއިންތިޒާމު ިއެހެންގޮތެއް ިބ ބެއަށް ިމޫނު "ދީފާނަންށްޮކއަޅުގަނޑުމެން ިތެއެވަގުތު މިފައިވާިކަރުނައިން
ިޖަވާބުދިނެވެ ި"މުސްކުޅިޔާ ިއައަި. ިމިކަރުނައިގެ ިއެހެނަސްިޞްހަރެންގެ ިބިލެއްނޫނެވެ. ިއަގުޮބޑު ިމި ލަކީ

ި ިރައްބު ިއަހަރެންގެ ިއަހަރ87ިިުއަހަންނަށް ިފަސ ހަކަމިކަމުގައި ިއެކަލާނމިންވަރުކުރެއްވިިން ގެިއިރުވެސް
ި ިބިލެއް ިދުވަހަކުވެސް ިއެކަލާނނުފޮނުއްއަހަންނަށް ިދެއްވާފައިިވާތީ ިތަގެ ިނިޢުމަތް ިއަގުބޮޑު އްވަރުިޞަިވާ

 ."ކުރެވުމުންިބ އިޚްތިޔާރުގައިިލޮލުންިފ ބިކަރުނަތަކެކެވެ

ި !سبحان اهلل ިއަހަރެމެންނަށްިهللاިއަހަރެމެންނަށް ިނިޢުމަތްތަކަށް ިގިނަގުނަ ިމިފަދަ ިދެއްވާފައިވާ ތަޢާލާ

ިޝުކުރުނުކުރެވެއެވެ. ިގުނާިގިނަފަހަރަށް ިދެއްވާފައިވާ ިނިޢުމަތްތައްިއެކަލާންގެ ިގިނަގުނަ އަދަދުނުކުރެވ ހާ
ިއަބަދާިއަބަދުިހަނދުމަޮކށްިއެކަލާންގެއަށްިޝުކުރުވެރިވަމާިހިނގާށެވެި

. 

 .ވަނަިއާޔަތުގައިިވަހީކުރައްވާފައިިވެއެވ34ިިެގެި سورة ابراهيمތަޢާލާިهللاި
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ 

 (٣٢سورة إبراهيم ) ژٿ  

ި"މާނައީ ިގެިއެކަލާނިއެއްޗެއްިކޮންމެިންނެވިިދެިތިޔަބައިމީހުންިށްހަޟްރަތަިއެކަލާނގެިއަދި:
ިތިޔަބައިމީހުންނަކަށްިިގުނާނަމަ،ިތިޔަބައިމީހުންިނިޢުމަތްތައްިިގެهللاިދެއްވިއެވެ.ިތިޔަބައިމީހުންނަށް

ި،ޮބޑުިއަނިޔާވެރިވުންިއިންސާނާއަކީިހަމަކަށަވަރުންިހުއްޓެވެ.ިކުރެވ ިނުިޢަދަދެއްިއެނިޢުމަތްތައްި
 ".މީހެކެވެިިކުފުރުވެރިވާ
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 މުކަން މުހިން ކިއުމުގެ الله  اءَ شَ  نْ إِ 
 هللاއުޚްތުިބިންތުިޢަބްދިިއަލް: ލިޔުއްވީި

 

ި ިި،ހަރެއްގައިސަކުޑަކުޑަ ިގަސްތުކުރާއިރު ިކަމެއްކުރަން ިޚުތުބާގައި ިދުވަހުގެ )هللاި الله  اء  ش   ن  إ  ހުކުރު

 .ބެހ ގޮތުންިއަލިއެޅުއްވިއެވެިިމުކަމާން(ިކިއުމުގެިމުހިކުރެއްވިއްޔާއިރާދަ

ި ިޙުތުބާ ިއެދުވަހުގެ ިފަހުން ިދުވަސްކޮޅެއް ިގަސްތުކޮށްިއ ގެ ިގަތުމަށް ިގެރިއެއް ިޒުވާނަކު ިހުރި އަޑުއެހުމަށް
ބާޒާރުިމައްޗަށްިނިކުތެވެ.ިމަގުމަތިންިއެކުވެރިއަކާިދިމާވެ,ިއެިޒުވާނާިދަނީިކޮންތަނަކަށްހ ިއެިއެކުވެރިޔާި

ިކުރިއެވެ. ިމިދަނީިސުވާލު ިތިމަންނާ ިބުންޏެވެ.ގެރިިއެވަގުތު ިއެޒުވާނާ ިގަތުމަށްކަމަށް އެކަމަކުިިއެއް

ގެިއެިޒުވާންިއެކުވެރިޔާއަށްިންިއ ނާބާގެމަތިޠުވެ.ިއެވަގުތުިއެިއެކުވެރިޔާިޚުނުކިޔައެ الله  اء  ش   ن  إ   ވާނާއެޒު

އެއްހ ިއަހަރެންިމިދަނީި الله  اء  ش   ن  إ  ދިނެވެ.ިއެހެނަސްިއެކަމަށްިމާޮބޑުިފިކުރެއްނެތިިކީއްކުރާިހަނދާންޮކށް

ިގަ ިންގެރި ،ި ިއެބަހުއްޓ  ިލާރި ިއެޒުވާނާިނާށ ، ިފަހު ިބުނުމަށް ިބާރުއެބަހުއްޓ  ިހަކަތާއި ގަންނަންދާނެހާ

ިއޮތީ ިހީވެފައި ިއ ނާއަށް ިހިނގައިގަތެވެ. ިއަގެއްނެ الله  اء  ش   ن  إ    ކުރިޔަށް ިލަފުިތް،އަކީ އްގެިޡެބ ކާރު

 .ގޮތުގައެވެި

ވިހާލެވިގެންިވިއްސިމީދުތައްިންގެިފޮނިިއުހަމަޔަށްިދެވުނެވެ.ިނަމަވެސްިއ ނާިޒުވާނާއަށްިއ ނަގެިމަންޒިލާި
ިދިޔައެ ިއ ނާގެރީވެ. ިމޮާބޑެވެ. ިއަގު ިވިޔަގެ ިޒުވާނާ ިނެތެވެ. ިފައިސާއެއް ިއެހާ ިއަތުގައި ފާރިވެރިޔާގާތުންިގެ

ިކުޑަޮކށް ިއެދިނުއަގު ިކުރިއެވެ. ިއާދ ސް ިއެދި ިންމަށް ިއ ނާއަށް ިފަހުން ިއަގުހޮެޔކޮށްދ ންިމެ ގެރި
ިޒުިރިޔާވެވިޔަފާރި ިފުރިފައިވާ ިއުފަލުން ިނެތެވެ.ިނިންމިއެވެ. ިކަމަކުދާކަށް ިބެލިއިރު ިނަގަން ިފައިސާ ވާނާ

ިލަދުވެތިކަމާއެކުި ިޒުވާނާ ިމޮޅިވެފައިވާ ިގެއްލިއްޖެއެވެ. ިފައިސާތައް ިނެތެވެ. ިދަބަހެއް ފައިސާ
ި ިވިޔަފާރިވެރިޔާ ިފުރިފައިވާ ިސުވާލުން ިބަލައިލިއެވެ. ިނޫންތޯިގެރިގަންނާނެވިޔަފާރިވެރިޔާއަށް ިނުވަތަ ތޯ

 .އަންނަިހަފުތާގައިިގަންނާނަމ ިބުނެިހިނގައިގަތެވެި الله  اء  ش   ن  إ  ގުތުިޒުވަނާިސުވާލުިކުރިއެވެ.ިއެވަި
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ި ިއަނބިމީހާ ިޒުވާނާގެ ިދެވުމުން ިއެވަކޮބާިިގެރިގެއަށް ިކުރިއެވެ. ިސުވާލު ިޒުވާނާިތޯ ިކަންހިނގިގޮތް ގުތު

 اء  ش   ن  إ   .ި"ބުންޏެވެމުގެިނަތީޖާިކިޔައިދިނެވެ.ިއަދިިޔުއ ިނުކި الله  اء  ش   ن  إ ި ދިނެވެ.ލުޮކށްިކިޔައިޞީތަފް
ިއެ الله  ިިގެރިިއަހަރެން ިބ ނުމެވެ. ި الله  اء  ش   ن  إ  ގަންނަން ިގެއްލުނެވެ. ިލާރިކޮޅު  اء  ش   ن  إ  އަހަރެންގެ
 ".އަންނަިހަފުތާގައިިގަންނާނަމެވެިިގެރިއަހަރެންިއެ الله 

ިއަނބިމީހާއަށްި ިފަހު ިއަޑުއެހުމަށް ިވާހަކަ  اء  ش   ن  إ ި އަދިި.ފެށިއެވެިހެވެންިބ އިޚްތިޔާރުގައިި ފިރިމީހިގެ
ިކަމަށާއި  الله  ިދައްކާއިރުގައި ިވާހަކަ ިކަންކަމުގެ ިގަސްތުކުރާ ިކުރަން ިކުރިއަށް ވެނިމިފައިވާިި،ކިޔަނީ

ކިޔަންިނުޖެހ ނެިކަމުގައިިބުނެިއޮޅުންިފިލުވައިދިނެވެ.ިއ ގެި الله  اء  ش   ن  إ  ކަންތައްތަކުގެިވާހަކަިދައްކާއިރުި

1ި...ޔަންިހަނދާންިނައްތާނުލައެވެކި الله  اء  ش   ن  إ   ދުވަހަކުވެސްފަހުންިއެޒުވާނާި

 

 

                                                           
1
 .ފައިވާިހަޤީގީިވާހަކައެއްގެިތަރުޖަމާއެވެއްވާކިޔާދެهللاިއިޚްިވަޙީދުއްކަމުގައިވާިޝައިޚެއްިމިއީިކެނެޑާގެިޮޓރޮންޓޯގެިޝަ  
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 އިސްލާމްވި ސް މަންމަވެ އެންމެފަހުން
 ފާޠިމާިިމުންއަލްިއުޚްތުިއު:ިލިޔުއްވީ

 

ިމަންމައަކުވެސް ިިކޮންމެ ިދަރިއަކާއަދި ިދަރިއަކީިބައްޕައަކުވެސް ިތިމާގެ ިހުވަފެނަކީ ިޮބޑު ިއެންމެ ިދެކ  މެދު
ިދަރިންނަށްވުރެއެ ިމީހުންގެ ިވުމެވެ.ި،މޮޅުިހެން ިމަތީމީހަކަށް ިގޮތުން ިމަޤާމުގެ ިމީހަކުިިޖާހާއި އެއްވެސް

ިނ ދުނުކަމުގައިިއ ނާއަށްވުރެ ިމޮޅުވާން ިދަިއެހެންމީހުން ިތިމާގެ ިތިމާއަވިޔަސް ިއެދ ނީ ށްވުރެިރިންނަށް
ިމޮޅުމީހަކަށް ިއެހެންނަމަވެސް ިިބައެއްވާށެވެ. ިދަރިންތަކެއްިهللاމައިންބަފައިން ިނަސްރުދ ނެ ިދީނަށް ގެ

ި ިމިޒިންމާއުފުލުމުގައި ިނުފެނެއެވެ. ިމަސައްކަތްކުރާތަނެއް ިއަޚުންނާއިިތަރުބިއްޔަތުކުރެވ ތޯ ިމުސްލިމު ބައެއް
ިހައްދުިތައްކަންތައްިއުޚްތުންގެ ިހުރީ ިވިޔަސްކަންފަހަނައަޅާފައެވެ. ިހުރިކަމުގައި ިި،މިހެން ލާގެިޢާތަهللا

ިއަޅު ިތިބ ނެކަން ިދުނިޔ ގައި ިޖެހެންދެން ިޤިޔާމަތާއި ިބަޔަކު ިނަސްރުދ ނެ ިދަންނަްނިދީނަށް ގަނޑުމެން
ެފނުމުންިމިކަންި ގެިދީނަށްިނަސްރުދ ތަންهللاިރުބީިކާފަރުންގެިދަރިންނަށްިހިދާޔަތުިލިބިިޙަޖެހެއެވެ.ި

ިރީގައިިއެވަނީިއެފަދަިޙާދިޘާއެކެވެ.އެނގިގެންދެއެވެ.ިމިގޮތުންިތި

ިޢު ިއިސްލާމެއ17ިިްމުރުން ިއ ނާ ިއ ރަކު ިގާތުގައެވެ. ިމަންމަ ިއ ނާގެ ިއުޅުނީ ިމީހަކު ިވަންދެން އަހަރު
ިއ ނާ ިދުވަސްކޮޅެއްފަހުން ިއެހެންތަނަކަށްިިނުވެއެވެ. ިއުޅެން ިއަމިއްލަޔަށް ިމުޅިން ިނުކުމެގެން ގެއިން

ިތެރ  ިއުޅުމުގެ ިމިގޮތަށް ިއ ނާއާިގަބަދަލުވިއެވެ. ިމުސްލިމުންނާއި ިބައެއް އެވެ.ިރަޙްމަތްތެރިވެވިއްޖެިިއި
ިޚިޔާރުޮކށްފިއެވެ.ި ިއިސްލާމްދީން ިއ ނާ ިވިސްނުމުން ިއ ނާއަށް ިފުރިހަމަކަން ިއިސްލާމްދީނުގެ އެންމެފަހުން

ިއިސްލާމްދީނާޮކ ިމިގޮތަންމެދުވަހަކުވެސް ިކުރެއެވެ. ިމަސައްކަތް ިލިބ ތޯ ިމަޢުލޫމާތު ިއިތުރު ިޢިލްމުިބެހ  ށް
ިމަސައްކަތް ިއިސްލާމްހޯދުމުގައި ިމައިންކުރަނިޮކށް ިއޮޅުންިދީނުގައި ިފައިދާ ިކަމ ހިތުމުގެ ބަފައިންނަށް

ިކިހާމަތިވެރިކަމެއްކަމާއި ިއިސްލާމްދީނުގައި ިމިއީ ިއަދި ިލިބ ިި،ފިލައިފިއެވެ. ިޘަވާބުިިމިކަމުން ދަރުމައާއި
ިއި ިލޮލަކުޙްމީނާއަށް ިކިޔަމަންތެރިކަމުގެ ިއަދި ިބެލުމަކީވެސްިސާސްކުރެވިއްޖެއެވެ. ިމައިންބަފައިންނަށް ން

ިއ ނާގެި ިލިބުމުން ިމިމަޢުލޫމާތުތަށް ިއެނގިއްޖެއެވެ. ިއ ނާއަށް ިލިބ ކަމެއްކަން ިޘަވާބެއް ިޮބޑު ވަރަށް
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ިއ ނާ ިއ ރު ިހިތްއެދެންފަށައިފިއެވެ. ިދިޔުމަށް ިމަންމަގެި،މަންމަގާތަށް ިޒިޔާރަތްނުކުރާތާިިއ ނާގެ ގާތަށް
ިމ ވާިއްއެތައްއެތަ ިމާބޮނޑިއަކާއި ިމަގުމަތީގައި ިދިޔުމުގެ ިގެއަށް ިމަންމަގެ ިވެދާނެއެވެ. ިގަތެވެ.ިއަހަރެއް ކޮޅެއް

ިމަންމަިވަރަށްިއުފާވިއެވެ.ިމިދުވަހަށްފަހުިދ ތެރެިދ ތެރެއިންިއެހާިގިނަދުވަސް ޮކށްފައިިދަރިފުޅުިފެނުމުން
ިމިއިން ިޒިޔާރަތްކުރެއެވެ. ިގާތަށް ިމަންމަގެ ިފަހަމިދަރިފުޅު ިގިނަވަކޮންމެ ިވަރަށް ިއެގ ގައިިޤުރަކު ތު

ިހަދައެވެ.ންމަގެިމޫނަށްިބަލަންިއިނދެިރޮއެމަޑުކުރެއެވެ.ިޒިޔާރަތްކުރާިކޮންމެފަހަރަކުިމިދަރިފުޅުިމަ

މިހެންިކަންތައްިވަމުންދާތީިއެއްދުވަހަކުިމަންމަިއ ނާގެިދަރިފުޅުގާތުގައިިސުވާލުތަކެއްިކުރިއެވެ.ިދަރިފުޅުި
ިމިހާގިނަ ިމަންމަިއިންކުއްލިއަކަށް ިކީއްވެގެންކަމާއި، ިމިފެށީ ިރޮނީިއަންނަްނ ިބަލަންއިނދެ ިދިމާލަށް އާއި

ިކިޔައިދިނެވެ.ިއަދިި ިފުރަތަމަވެސް ިވާހަކަ ިގޮތުގެ ިއިސްލާމްވި ިއ ނާ ިކައިރީގައި ިމަންމަ ކީއްވެތޯއެވެ.ިއ ނާ
ި ިމަޤާމެއްކަން ިމަތިވެރި ިވަރަށްވެސް ިމަޤާމަކީ ިމަންމައެއްގެ ިއިސްލާމްދީނުގައި ިބުނެދިނެވެ.މާތްވެގެންވާ

ިހުރެި ިތިގޮތުގައި ިނުވާތީއާއި ިމުސްލިމަކުކަމުގައި ިމަންމައަކީ ިރޮވެނީ ިބަލަންއިންނައިރު ިދިމާލަށް މަންމައާއި
ިމަންމައަށްި ިއެހިނދު ިބުންޏެވެ. ިއާރާތީކަމުގައި ިހިތަށް ިޮބޑުކަން ިޢަޛާބުގެ ިލިބ ނ  ިމަރުވެއްޖެނަމަ މަންމަ

ިމްވިއެވެ.އިސްލާމްދީނުގެިރިވެތިކަންިފާހަގަކުރެވިިއިސްލާ

ި
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 ކަނުކުރެއްވި  އެބައިމީހުން هللا ގޮތަކަށް ޚިލާފު އާދަޔާ

ިޢަބްދުއްރަޙީމްިޅޮހީިهللاިއަލްއަޚްިއަބޫިޢަބްދިި:ޔުއްވީިލި

 

 ކޮންބޭކަލެއް؟ ޤުރުތުބީއަކީ އިމާމް

ގައިިއުފަންވެިވަޑައިގެންިބ ކަލެކެވެ.ިސުޕ ންިހިސާބުގައިިޮއތްރަށެއް(މިހާރުގެިއަންދަލުސްި)އެކަލ ގެފާނަކީި
ލްިއަންޞާރީިޙުންިފަރުބަކުރުިބުމުޙައްމަދުިބުންިއަބޫިهللاިފުރިހަމަިނަންފުޅަކީިއަބޫިއަބްދުިއެކަލ ގެފާނުގެ

ޢަރަބިިޅެންވެރިކަންިވަރަށްިމޮޅަށްިބަހާއިިފިޤުހާއިިއަދިިރަބިިޢަނަކީިކީރިތިިޤުރުއާނާއިިއެކަލ ގެފާ އެވެ.
ިދެނެވަޑައިގަންނަވާިޢިލްމުވެރިިބ ކަލެކެވެ.

ލިޔުއްވިިތަފުސީރުިިއެކަލ ގެފާނުިލިޔުއްވިިފޮތްތަކުގެިތެރެއިންިއެންމެިމަޝްހޫރުިއެއްފޮތަކީިއެކަލ ގެފާނު
ިތަފުސީރުި(އެވެ.ިކާމުލްިޤުރުއާންި)ިކީރިތިިޤުރުއާނުގެިޙުކުމްފުޅުތައްިޖަމާކުރެވިފައިވާޖާމިޢުލްިއަޙް

މިކަލ ގެފާނުިހަޔާތުގެިފަހުކޮޅުިއުޅުއްވީިމިޞްރުގައެވެ.ިއެކަލ ގެފާނުިއަވަހާރަވީިޙިޖުރީިސަނަތުންި
އެކަލ ގެފާނަށްިސުވަރުގ ގެިހެޔޮރަހުމަތްިهللاިވަނަިވީިހޯމަވިލ ރެއެވެ.ިމާތ9ްގައިިޝައްވާލުިމަހުގ181ިެ

ިޒާިދެއްވާށިއެވެ.ިއާމީން.ހެޔޮިޖަި،ހެޔޮިރަޙުމަތްލައްވައިި،ތަނަވަސްިކުރައްވައި

ި

ިކުރައްވައެވެ. ބަޔާން هللاރަޙިމަޙު ޤުރުޠުބީ އިމާމް

މަނުންގެިކިބައިންިފިލަންވެގެންިއުޅުނީމެވެ.ިޝްއަންދަލުސްގެިބިމުގައިިތިމަންކަލ ގެފާނުިއެއްފަހަރެއްގައިިދު"
އަތުލައިގަންނަންވެގެންިދެިި،އެއީިވަރަށްިއުނދަގޫިވަގުތުކޮޅެކެވެ.ިއ ރުިތިމަންކަލ ގެފާނުގެިފަހަތުން

އަހުގައިިދެމީހުންިއާދެއެވެ.ިއެއީިވަރަށްިހާސްވެިކަންޮބޑުވިިވަގުތުކޮޅެކެވެ.ިއެހެނީިއެތަނުގައިިފިލ ނެި
އެއްވެސްިގޮތެއްިނެތްިހުސްިމައިދާނެކެވެ.ިއެތަނުގައިިއެއްޗެއްގެިފަހަތަށްވެސްިއަދިިއެތެރެއަށްވެސްި

ިވަދެވ ނެިގޮތެއްނެތެވެ.
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ލ ގެފާނުިކީރިތިިޤުރުއާނުންިޔާސީންިސޫރަތުގެިފެށ ިތަނާއިިއަދިވެސްިއެހެންިއާޔަތްތަކާއިިދެންިތިމަންކަ
އަދިވެސްިއެހެންިސޫރަތްތައްިކިޔަވަންިފެށީމެވެ.ިއެމީހުންިއަހަރެންގެިކަނާތްފަރާތުންލާފައިިކުރިޔަށްި

އެއީިހަމަި"އިވުނެވެ.ިިގޮސްފައިިއަނބުރާލިއެވެ.ިދެންިއެމީހުންިއަންނަމުންިއެތަނުންިއެކަކުިބުނާތީިއަޑު
ި."ފައްކާިއިބިލީހެކެވެ.ި)ިއެބަހީ:ިހުސްިމައިދާނެއްގައިިކުއްލިއަކަށްިގެއްލުމުންނެވެ(

ި،ތިމަންކަލ ގެފާނުިނުފެްނާނނެިގޮތްިމެދުވެރިކުރައްވައިިބުޙާނަހޫިވަތަޢާލާިއެމީހުންނަށްސުهللاިމާތްި
މިމަތިވެރިިނިޢުމަތަށްޓަކައިިތިމަންކަލ ގެފާނުިއެމީހުންނަށްިތިމަންކަލ ގެފާނުިފެނުމުންިކަނުިކުރެއްވީއެވެ.ި

ި)އެކަލ ގެފާނުގެިބަސްކޮޅުިނިމުނީ(ި"އަށްިއަބަދާއިިއަބަދުިތަސްބީޙަިކިޔަމެވެ.هللاިމާތް

ވާބާއިިދަރުމައިގެިއިތުރުންިމިދުނިޔެއާއިިއާޙިރަތުގައިވެސްިޘަކީރިތިިޤުރުއާންިގިނައިންިކިޔެވުމަކީިމަތިވެރިި
ކަމެކެވެ.هللاިތްިއެމީހެއްގެިއިއްޒަތްތެރިވެިމާ ިގެިލޯބިިލިބި 

ިދީޘްކުރެއްވިިބަސްފުޅެއްގެިމާނައިގައިވެއެވެ.ޙައަލައިހިިވަސައްލަމަިهللاިޞައްލަިރަސޫލާިމުހައްމަދު
ިޤުރުއާންިއެިި،ގެނިނއުިޤުރުއާންިިމީހާއަކީިޮބޑުވެގެންވާިހެޔޮކަންިއެންމެިިތެރެއިންިތިޔަބައިމީހުންގެ"
ިބުޚާރީ(ިޞަޙީޙްިި)"މީހާއެވެ.ިގަންނައިދ ނއު
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 ރަނގަޅު މާ މަރުވުންވެސް ށްވުރެޢަޛާބަ ގެهللا މާތް
 އުޚްތުިބިންތުިޢަލީޒާހިރުއަލްި:ލިޔުއްވީި

 

ި ިއުޅުނެވެ. ިވިޔަފާރިވެރިއެއް ިމުއްސަނދި ިވަރަށް ިއެއްސަހަރެއްގައި ިއ ނާއަށް ސުބުޙާނަހޫިهللاިއ ނާއަކީ
 .ނުކުރާ،ިހިތްހަރުިމީހެކެވެިލާިދެއްވިިނިޢުމަތްތަކަށްިޝުކުރުވަތަޢާ

ިއަވަހަށްި ިއަވަސް ިޓަކިދިނެވެ. ިމީހަކު ިދޮރުގައި ިގ ގެ ިވިޔަފާރިވެރިޔާގެ ިވަގުތެވެ. ިހަވީރުގެ އެއްދުވަހެއްގެ
ިއ ނާދުވަހަކު ިފެނުނީ ިއެކު ިއެއާއި ިބ ރުބަލައިލިއެވެ. ިއަންހެންިދޮރުހުޅުވާލާ ިރީތި ިދެކެފައިނުވާފަދަ ވެސް

ިއެއީި ިނަމަވެސް ިދަޢުވަތުދިނެވެ. ިކުއްޖާއަށް ިއަންހެން ިއެ ިވަނުމަށް ިއެތެރެއަށް ިއުފަލުން ކުއްޖެކެވެ.
ިވިޔަފާރިވެރިޔާގެއެ ިފުރިހަމައަންހެންކުއްޖާ ިމަޤްސަދު ިއައި ިއެހެންިގާތަށް ިނޫނެވެ. ކަމުންިކޮށްދިނުމަކަށް

ިއިންކާރު ިއެކަމަށް ިއެދުނެވެ.ިއެކުއްޖާ ިކާއެއްޗަކަށް ިފިލުވާލާނ  ިހޫނުކަން ިބަނޑުހައި ިއަދި ކުރިއެވެ.
ި ިނަމަވެސް ިބުންޏެވެ. ިކަމަށްެވސް ިއަންނަންޖެހުނީ ިސަބަބުން ިހޫނުކަމުގެ ިބަނޑުހައި ިއެި ފަޤީރުކަމާއި

ރެއްނުކުރިއެވެ.ިއެހެންކަމުންިއެއަންހެންިކުއްޖާިޘަސްތަކުންިއެއްވެސްިއައާދ ިިމިި ހިތަކަށްިިމީހާގެިިހިތްހަރު
ިބުންޏެވެ.ި ިހިގައިގަންނަމުން ިދާން ިޢަهللاި"އެތަނުން ިމަރުވުންވެސްިޛާގެ ިހުރެ ިހައިހޫނުކަމުގައި ބަށްވުރެ

 ."އަހަރެންނަށްިމާިރަނގަޅެވެ

ިފަ ިމާދުވަސްތަކެއް ިޙާލު ިއެއްހެވެ.ިއަންހެންކުއްޖާގެ ިހިނގައްޖެއެވެ.ިކާނ  ިދަށަށް ިނުލިބިިބޮޑަށްވެސް ޗެއް
ިއަނަރޫފަވެއްޖެއެވެ.ިއެހީތެރިކަމުގެި ިނިކަމެތިވެ ިހަށިގަނޑު ިސަބަބުން ިޖެހުމުގެ ިހ ދަކުރަން ގިނަދުވަސްތަކެއް
ިކުއްޖާި ިއަންހެން ިވެސް ިފަހަރަށް ިދެވަނަ ިގެއަށް ިވިޔަފާރިވެރިޔާގެ ިމީހަކުނުވުމުން ިދިއްކޮއްލާނެ އަތެއް

ިއެދުނެ ިދިނުމަށް ިއެއްޗެއް ިކާނެ ިއަދި ިޖަވާބަކަށްވެދިޔައެވެ. ިއ ނާގެ ިނަމަވެސް ިފުރަތަމަި. ިހަމަ ވީ
ި ިޖަވާބެވެ. ިއަހަ"ފަހަރުގެވެސް ިބ ނުންިތިބާ ިތިބާގެ ިއަހަރެން ިހިނދަކު ިއިޖާބަނުދ ހާ ންނަށް

ިކުދިކުދިވިިި."ފުއްދައެއްނުދ ނަމެވެ ިހިތް ިއަންހެންކުއްޖާގެ ިޖަވާބުދިނެވެ. ިހަރުކަށިކަމާއެކު ވިޔަފާރިވެރިޔާ
ިއެއްި ިކަހަލައެވެ.ިއެއާއެކު ިކޯތާފަތް ިކަރުނަތަށް ިހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ިއޮހޮރެންފެށިއެވެ.ިކުރިފުންިވެސް މައްޗަށް
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ިދުލުޘައަ ިއަންހެންކުއްޖާގެ ިއެ ިޙާލުގައިވެސް ިޮބޑުކަމުންނެވެ.ިއެ ިބަހެވެ.ިރެއްގެ ިޙައްޤުގެ ިބ ރުވީ ގެިهللاން
 .ންކުއްޖާިބުންޏެވެިބަށްވުރެިބަނޑުހައިހޫނުކަމުގައިިހުރެިމަރުވުންވެސްިމާރނގަޅުިކަމުގައިިއަންހެޛާޢަ

ިކެިމި ިއަންހެންކުއްޖާގެ ިވިޔަފާރިވެރިޔާެގިهللاިި،ތެރިކަމާއިތްިމުއުމިން ިފެނުމުން ިމިންވަރު ިބިރުވެތިވާ އަށް
ި ިއޯގާވަންތަ ިގިސްލެވެންފެށިއެވެ. ިވިސްނި ިޮބޑުކަން ިފާފައިގެ ިކުރެވެންއުޅުނު ިޖެހުނެވެ. ގެިهللاިހިތުގައި

ިއަވަ ިތައުބާވިއެވެ.ިއެއަށްފަހުިވިޔަފާރިވެރިޔާ ިކުއްޖާގެިމަތިންިހަނދުމަވެިއެކަލާނގެއަށް ސްވެގަތީިއަންހެން
ިޑުބަނ ިފިލުވައިލާނ  ިހޫނުކަން ިއަންހެންިހައި ިދިނުމަށެވެ. ިބަނޑުކާއެއްޗެއް ިފިލަންދެންކުއްޖާ ިހައިކަން

ިހިތުގެ ިވިޔަފާރިވެރިޔާގެ ިކުރިމަިކެއުމުން ިއަންހެންކުއްޖާގެ ިޚިލާފަށްިތީިއެދުން ިކުރީފަހަރާ ިފާޅުކުރިއެވެ. ގައި
ިކުރުމެވެ ިކައިވެނި ިއަންހެންކުއްޖާއާ ިއެދުމަކަށްވީ ިއ ނާގެ ިއެކަންިމިފަހަރު ިއުފަލުން ިއަންހެންކުއްޖާ .

 .ޤަބޫލުކުރިއެވެި

ިއުޚުތާއެވެ! ިއ  ިއަޚާއެވެ! ިވެސްިިފަހުވަގުތުގައިިއެންމެިިބިރުވެތިވާނަމަިކުރުމަށްިފާފައެއްިިތިބާި އ 
ިޙަރާމްިިނަފްސުިތިބާގެިއެފާފައަކުން ިކަމެއް ިބ ނުންވާ ިކުރެވ ނެއެވެ.ިއަދިިހަމަިއެހެންމެިތިބާ ސަލާމަތް

ިކުރު ިއެކަން ިހުއްދަގޮތުގައި ިބަދަލުގައި، ިކުރުމުގެ ިފަހިކޮގޮތުގައި ިއިސްލާމްދީން ިމަގު 1ިި.ދެއެވެށްމުގެ

                                                           

1
ި(ދާރުއްސަލާމް):ިސްޓޯރީސްިއޮފްިރިޕެންޓެންސްިވާހަކައިގެިއަޞްލު  



 ފިހުރިސްތު  1ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ 

 

25 

 ފިހުރިސްތު 

 ޞަފްޙާ  ލިޔުއްވީ  ވާހަކައިގެ ނަން 

1ިިމުޙައްމަދުިސިނާންިއައްޝައިޙުިިމުޤައްދިމާި

2ިިهللاއުންމުިޢަބްދިިއަލްއުޚްތުިިސަތ ކަިމީހުންިޤަތުލުކުރިމީހާި

4ިިهللاއަލްއުޚްތުިއުންމުިޢަބްދިިނުރަނގަޅުިއެކުވެރިންނާިދުރުހެލިވުންި

ގެިއާދަޔާޚިލާފުިި-هللاރަޙިމަހުި–މާލިކުިބުނުިދީނާރުި
ިހުވަފެންި

 8ިއަލްއަޚްިއަޙްމަދުިނާޒިޙްި

އަށްިهللاހުރިކަމަށްޓަކައިިތިބާގެިލޯިސަލާމަތުންި
ިޝުކުރުކުރިންިހެއްޔެވެ؟

 17ިއަލްއަޚްިމުޙައްމަދުިޙާރިޘްި

 12ިއަލްއަޚްިމުޙައްމަދުިނިހާދުިޖަމާލުިިފުރުޞަތުިނަގާނުލަމާި

 15ިއަލްއަޚްިއަޙްމަދުިއަނީލްިިގެިޙަޟްރަތުންިބިލެއްިއައިހެއްޔެވެ؟هللاތިބާއަށްި

 18 هللاއަލްއުޚްތުިބިންތުިޢަބްދިިކިޔުމުގެިމުހިންމުކަންި الله  اء  ش   ن  إ  

 19ިފާޠިމާިިމުންއަލްިއުޚްތުިއުިއެންމެފަހުންިމަންމަވެސްިއިސްލާމްވިި

ިއެބައިމީހުންިކަނުކުރެއްވިިهللاިގޮތަކަށްިިޚިލާފުިއާދަޔާ
ޢަބްދުއްރަޙީމްިهللاިއަލްއަޚްިއަބޫިޢަބްދިި

ިޅޮހީ
21 

 23ިޢަލީޒާހިރުިއަލްއުޚްތުިބިންތުިިގެިޢަޛާބަށްވުރެިމަރުވުންވެސްިމާރަނގަޅުިهللاމާތްި

 25ިިފިހުރިސްތުި
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